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 براي ساختن آينده نياز به استفاده خوب امروز شما از گذشته است
 

 قيمت گوشت در ماه رمضان كاهش مي يابد
 )ديروز . ( درحال حاضر جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات گوشت و عرضه تنظيم بازاري در حال انجام است

رييس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به اينكه جلسات در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات گوشت و عرضه تنظيم بازاري در حـال  
به دنبال اين هستيم كه زمينه واردات گوشت با ارزسامانه نيما فراهم شود و از اين طريق گوشت با قيمت منـاسـب در مـاه        :  انجام است، گفت
 .رمضان عرضه شود

جلسات براي نهايي كردن قيمت گـوشـت     :  علي اصغر ملكي با تاكيد بر اينكه تاكنون قيمت نهايي براي هر كيلو گوشت معين نشده است، افزود
همچنين رئيس اتحاديه گوشت گاوي با تاييد اين موضوع كه در تصميم گـيـري   .  ادامه دارد، اما قيمت مناسب تر از شرايط كنوني بازار خواهد بود

اخير دولت قيمت گوشت كاهش خواهد يافت،در حال حاضر قيمت تنظيم بازاري گوشت براي ماه رمضان تعيين نشده، اما قطعا بسيار مناسب تـر  
 .از قيمت كنوني بازار خواهد بود

 

 مرغ در هفته گذشته روند كاهشي قيمت تخم
 .شود هزار تومان فروخته مي 16اي  اكنون در بازار به صورت ميانگين شانه در هفته گذشته روند قيمت تخم مرغ كاهشي بوده و هم

هفته گذشته پس از ممنوعيت سه ماهه صادرات تخم مرغ كه در راستاي تنظيم بازاراين محصول اعمال شده بود،اين ممنوعيت لغو شد و جـالـب   
البته همچنان فاصله قيمت ايـن مـحـصـول در         . اينكه قيمت تخم مرغ در هفته گذشته با وجود آغاز شدن صادرات آن روند كاهشي داشته است

 .رود مرغداري تا بازار مصرف بسيار زياد است و مشخص نيست سود اين محصول به جيب چه كساني مي
هزار تومان هم رسيده بود اما در مـاه     20اي حدود  هاي گذشته قيمت تخم مرغ روند افزايشي داشت و حتي در اواخر سال گذشته به شانه در ماه

هزار تومان در بـازار     16هزار تومان بود كه در هفته گذشته با كاهش نسبي به حدود  18تا  17ابتدايي امسال قيمت آن به صورت ميانگين حدود 
 .تهران رسيده است

تـر از     تومان پايين 2,000هم اكنون قيمت تخم مرغ در مرغداري : گذار گفت در اين رابطه رضا تركاشوند مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم
 .تومان نبايد فروخته شود 8,000اي است كه كمتر از كيلويي  نرخ واقعي اين محصول پروتئيني است چرا كه هزينه توليد اين محصول به گونه

 2.7كند، دان مرغ است كه به ازاي هر كيلوگرم توليد تـخـم مـرغ           هايي كه هزينه توليد را باال و پايين مي ترين بخش يكي از اصلي:  وي افزود
هـاي     تومان است كه دركنار آن هـزيـنـه    2,500تراز كيلويي  كيلوگرم مرغدار نياز دارد و اين نهاده توليد و كاالي اساسي هم اكنون دربازار پايين

مرغ را لغو  هاي مكرر موفق شديم ممنوعيت صادرات تخم با وجود آنكه پس از پيگيري:  تركاشوند گفت.  را نيز بايد محاسبه كرد�  كارگري،انرژي و
 آن   كنيم و صادرات را به افغانستان استارت بزنيم،قيمت اين محصول روند كاهشي در بازار پيدا كرده است و اگر برخي اقدامات را نيز در كـنـار    

 .شود تر مي انجام دهيم قطعاً قيمت اين محصول متعادل
گذار همچنين در پاسخ به اين سوال كه فاصله قيمت تخم مرغ در مرغداري تا بازار مصرف باالست و چـرا   مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم

توان آن را به حداقل رساند كه توسعه و تقويت  قطعاً اين اتفاق و فاصله قيمتي منطقي نيست و مي:  اي دالل و واسطه برود، گفت بايد به جيب عده
تواند اين فاصله را    مي�  بار و اي،ميادين ميوه و تره ها تا بازار و عرضه مستقيم اين محصول در فروشگاه زنجيره ساختار يكپارچه توليد از مرغداري

 .كنندگان را در بر داشته باشد كمتر كرده، قيمت را كنترل كند و نفع دو طرف بازار يعني توليدكنندگان و مصرف
 

 توزيع گوشت تنظيم بازاري با كدملي سرپرست خانوار
از اين پس به ازاي هر كد ملي سرپرست خانوار چهار كيلو گوشت يا نيم شـقـه     : يك مقام مسئول در وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت

 .يابد و نيازي به حضور افراد خانوار وجود ندارد تخصيص مي
هـاي     شيوه توزيع گوشت تنظيم بازاري از ابتداي اسفندماه سال گذشته تغيير كرده و گوشت تنظيم بازاري درفروشگـاه : محمد قبله گفت

شود،در نتيجه اخباري كه در خصوص شيوه توزيع گوشت با كارت ملي در اين مراكـز   اي،ميادين ميوه و تره بار و اصناف توزيع نمي زنجيره
 .شود، هيچ مبنايي ندارد مطرح مي

 .شود شود،بلكه توزيع بر اساس كد ملي سرپرست خانوار انجام مي گوشت با دريافت كارت ملي يا كد ملي افراد توزيع نمي:وي ادامه داد
ريزي هاي صورت گرفته،با هدف دسترسي خانوار به گوشت با قيمت تنظيم بازار،مقرر شده است به ازاي هر كد ملي  طبق برنامه: قبله گفت

 .سرپرست خانوار،چهار كيلو گوشت يا نيم شقه تخصيص يابد،درنتيجه در فرآيند تخصيص نيازي به حضورافراد خانوار وجود ندارد
شود و خبر ضـرورت     ازسوي ديگر،گوشت بين جامعه هدف يعني جامعه كارگري،كارمندي لشگري و كشوري توزيع مي:  وي اظهار داشت

اين توضيحات مدير كل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معـدن و    .  ها صحت ندارد حضور فرزندان براي دريافت گوشت در فروشگاه
توانند با كارت ملي فرزندان خود، سهميه گـوشـت    در حال حاضر سرپرست خانوار نمي:  شود تجارت پاسخ به اظهاراتي است كه گفته مي

كنند، تحويل سهميه ماهيانه گوشت دولتي تنها با حضور شخص ممكن است و  دولتي آنان را دريافت كند؛ چرا كه مسئوالن توزيع ادعا مي
 .كيلو گوشت به نرخ دولتي مرخصي بگيرد 2براي همين منظور، فرزند شاغل يا دانش آموز يك خانوار بايد براي دريافت 

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9800حداكثر7300حداقل  مرغ زنده
12700حداكثر10250حداقل مرغ كشتار 1600روس 1300-1350اكراين 1350-1600برزيل ذرت   
 4800برزيل  3700فول فت  كنجاله سويا  6150حداكثر 5400حداقل تخم مرغ

 29500حداكثر  28500حداقل  متيونين 25000حداكثر 24500حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين 18500حداكثر18000حداقل  بوقلمون زنده

1450حداكثر1350كاب  حداقل 1550حداكثر1450پالس حداقل 1750حداكثر 1650راس حداقل  جوجه  


